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NOTIFICARE 
privind contul bancar ce a fost deschis de acţionarul UNIREA SHOPPING CENTER SA 

care initiaza procedura în favoarea acţionarilor minoritari care nu au încasat 

contravaloarea acţiunilor ICSIM SA  

 

 Având în vedere deschiderea contului bancar de către acţionarul UNIREA SHOPPING 

CENTER SA care initiaza procedura în favoarea acţionarilor care nu au încasat 

contravaloarea acţiunilor ca urmare a iniţierii procedurii de retragere de la tranzacţionare, 

în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017, republicata, anunţ de retragere aprobat de 

către ASF prin Decizia nr. 1108/09.09.2021, vă informăm că respectivul cont bancar deschis 

de societatea UNIREA SHOPPING CENTER SA a fost constituit la UniCredit Bank SA – 

Sucursala Rosetti, Strada C.A. Rosetti nr. 36, sector 2, Bucuresti,  în favoarea acţionarilor 

minoritari care nu au încasat contravaloarea acţiunilor. Numărul acestui cont este 

RO75BACX0000000030933043. Contul nu este purtător de dobândă pentru acţionarii 

minoritari. 

 Documente necesare pentru incasarea sumelor datorate de la UniCredit Bank SA:  

1. PERSOANE FIZICE 

Pentru actionarii - persoane fizice - in nume propriu:  

• Actul de identitate valabil avand trecut codul numeric personal (CNP) 

Prin act de identitate se intelege buletin, carte de identitate pentru cetatenii romani si 

pasaport pentru cetatenii straini. 

Pentru actionarii care si-au schimbat numele (casatorie, divort): 

• Actul de identitate avand trecut codul numeric personal (CNP) insotit de 

• Certificatului de casatorie, Hotararea judecatoreasca de divort sau alt document 

administrativ de schimbare a numelui; 

Pentru actionarii sub 14 ani – prin tutore sau reprezentant legal: 

• Certificatul de nastere al actionarului (cu CNP) 

• documentul juridic ce instituie tutela sau 

• Actul de identitate al tutorelui sau al reprezentantului legal 

Pentru actionarii – persoane pentru administrarea bunurilor carora a fost desemnat un 

tutore sau un curator – prin tutore sau prin curator: 

• Actul de identitate al actionarului (cu CNP) 

• documentul juridic ce instituie curatela sau prin care se numeste/desemneaza tutorele 

• Actul de identitate al curatorului sau tutorelui 

Pentru actionarii - persoane fizice – prin imputerniciti: 

• Procura notariala autentica (procură specială în original sau o copie legalizată a unei 

procuri generale) 

• Actul de identitate al imputernicitului 

• Actul de identitate al acționarului (copie) 

Pentru mostenitorii actionarilor persoane fizice : 
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• Certificatul de mostenitor/sentinta judecatoreasca referitoare la actiunile/sumele 

cuvenite 

• Actul de identitate al mostenitorului 

NOTA : daca din certificatul de mostenitor rezulta ca sunt mai multi mostenitori, acestia se 

vor prezenta impreuna la Banca iar documentele aferente eliberarii sumelor vor fi semnate 

de toti mostenitorii sau, daca acest lucru nu este posibil, cei care nu pot fi prezenti la banca 

vor desemna prin procura notariala autentica o persoana care sa ridice sumele in numele lor 

si care sa semneze documentele aferente operatiunii. 

2. PERSOANE JURIDICE 

• Certificatul de inmatriculare /inregistrare al societatii in Registrul Comertului sau alt 

document echivalent care certifică înregistrarea persoanei juridice/entității la 

autoritatea competentă; 

• Act de identitate al reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite de societate; 

Dovada calitatii de reprezentant al societatii; in cazul in care se prezinta reprezentantul legal 

al Actionarului Minoritar, inregistrat la Registrul Comertului, identificarea se va face pe 

baza urmatorelor documente: Certificatul constatator de la Registrul Comertului acesta nu 

trebuie sa fie mai vechi de 30 zile; daca se prezinta un imputernicit al Actionarului 

Minoritar, neinregistrat la Registrul Comertului, identificarea se va face pe baza 

urmatoarelor documente: procura notariala prin care Actionarului Minoritar a acordat 

mandat special de reprezentare imputernicitului (in original), Certificat Constatator emis de 

Registrul Comertului (in original si nu mai vechi de 30 zile) pentru a verifica calitatea 

mandantului. 

 

 Acţionarii interesaţi pot afla mai multe informaţii despre contul deschis la UniCredit Bank 

SA – Sucursala Rosetti şi documentele necesare pentru ridicarea sumelor cuvenite, direct de la 

sediul UniCredit Bank SA – Sucursala Rosetti, Strada C.A. Rosetti nr. 36, sector 2, Bucuresti, 

telefon: 021/2067201. 

 De asemenea, acţionarii interesaţi pot afla mai multe informaţii despre procedura de 

retragere de la tranzacţionare atât de la ICSIM S.A (la sediul emitentului din locatia Bucuresti, 

sector 3, Str. Valsanesti nr. 1, Cladire Administrativa, Parter, telefon: 021-256.04.28, 

office@icsim.ro, www.icsim.ro), cât şi de la Intermediarul PRIME TRANSACTION SA 

(Bucureşti, Str. Caloian Judeţul nr. 22, Sector 3, Bucureşti, România, telefon: 021/322.46.14; fax: 

021/321.59.81, e-mail: office@primet.ro, website: www.primet.ro). 

 
            INTERMEDIAR,      ACTIONAR MAJORITAR, 

      PRIME TRANSACTION SA      UNIREA SHOPPING CENTER SA 

     Presedinte/Director General            Imputernicit legal 

                 Uleia Ionel                                                                         GEORGESCU HORIA 
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